Gorinchem, 19 juli 2021

Beste nieuwe BBL student, (beste ouder/verzorger),
Het is al bijna zover: over een aantal weken zul je met je BBL vervolgopleiding
gaan starten bij ons op de locatie.
Hieronder staan wat praktische zaken over de start van het schooljaar:
Je wordt verwacht op maandag 6 september a.s. om 13.30 uur in de aula. Hier
krijg je wat algemene informatie en daarna zul je met je mentor naar het
praktijklokaal gaan. Neem je laptop mee, want je zult direct je Rivormail of Da Vinci
mail en andere applicaties moeten installeren.
De mentoren voor de BBL zijn:
Metaaltechniek niveau 2 en 3
Elektrotechniek niveau 2 en 3
Installatietechniek niveau 2 en 3
Bouwtechniek niveau 2 en 3
Chauffeur wegvervoer

:
:
:
:
:

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Den Dekker
Schenau
Kooij
Hijkoop
Mesker

We weten op dit moment nog niet welke coronamaatregelen in september van
kracht zijn maar hou er rekening mee dat er mogelijk nog steeds mondkapjes
gedragen moeten worden en dat er voldoende afstand gehouden wordt.
Voor wat betreft de boeken voor de BBL geldt het volgende:
Je moet zelf de onderstaande boeken/licenties bestellen (en ook zelf betalen):
Natuurlijk kun je de boeken ook – in overleg - door je leerbedrijf laten bestellen.
Let erop dat je het juiste niveau kiest in de juiste tabel hieronder.
Bestellen van deze boeken is niet de verantwoordelijkheid van school!

Niveau 2 Chauffeur Wegvervoer
Nederlands

licentie Codename Future

ISBN 9789492620477

Koop hier

Rekenen 2F

licentie Online Nu Rekenen

Koop hier

Burgerschap

Thema’s Burgerschap voor MBO 2

ISBN/EAN
8717927085707
ISBN 9789086744626

Ondernemendgedrag

licentie Codename Future

ISBN: 9789463208000

Koop hier

Gilde Vakcollege Techniek
Gildenweg 4
4204 GH Gorinchem
0183 63 22 88
www.cvo-av.nl

Koop hier

ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel
0344 656200
www.rocrivor.nl

Beroepsgericht
Duits
Beroepsgericht
Engels

Licentie voor Chauffeur
Wegvervoer
Licentie voor Chauffeur
Wegvervoer

ISBN 9789054310617

koop hier

ISBN

koop hier

In de bijlage staat de link naar de boeken en licenties voor het praktijkgerichte
vak. Ook deze dienen zelf aangeschaft te worden.
Let op : activeer de licenties nog niet, de looptijd is meestal 1 jaar en gaat
dan direct in!
We hopen dat we e.e.a. duidelijk hebben kunnen uitleggen, voor nu wensen we je
een fijne vakantie en graag tot ziens op 6 september!
Met vriendelijke groet,

M.F. Alberts
Senior teamleider mbo

Gilde Vakcollege Techniek
Gildenweg 4
4204 GH Gorinchem
0183 63 22 88
www.cvo-av.nl

ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel
0344 656200
www.rocrivor.nl

